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Modlitwa 

Brian Kocourek 26. stycznia 2008 
Dzisiejszego wieczoru będę kontynuował nasze rozważanie kazania Br. 

Branhama "Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem" i rozpoczniemy od 
4. akapitu. Chciałbym dzisiaj przyjrzeć się tej myśli, w której Br. Branham mówi 
na temat modlitwy; modlił się o to, aby wiedział, co ma mówić oraz modlitwy 
ludzi, którzy modlą się o to, czego będą słuchać. 

4 W tym tygodniu wiele czasu spędziłem na modlitwie. Nie mógłbym 
przebrać tego tematu w całości, gdybym nie opuścił jednej czwartej z tego albo 
może nawet jednej trzeciej z tego, co chciałbym powiedzieć słuchaczom. Pragnę 
wam podziękować za znakomitą współpracę, za to, że przyszliście na te 
nabożeństwa i za to, co dla nas uczyniliście, jak również za okazaną pomoc i 
modlitwy o nas. 

Widzimy tutaj, że Br. Branham spędził cały tydzień w modlitwie przed tym 
szczególnym nabożeństwem, w czasie którego głosił ponad 6 godzin do ludzi i 
pomimo to, jak powiedział, że oni by nawet nie przebrali przez to kazanie w ciągu 
tych ponad 6 godzin, gdyby nie pominął kilku spraw, które chciał powiedzieć, a to 
dlatego, aby skrócił czas potrzebny do wypowiedzenia tego. 

Więc modlitwa nie jest niezbędnym elementem tylko dla kaznodziei, ale 
również dla ludzi. 

W poselstwie Bóg ukrywający i objawiający samego siebie w prostocie 
63-0317M p 31 - Br. Branham powiedział: Kiedy kaznodzieja przychodzi pod 
namaszczeniem Ducha do zgromadzenia pogrążonego w modlitwie, to na pewno 
usłyszycie coś z Niebios. O to po prostu chodzi. Nie ma niczego, co by temu mogło 
zabronić. Lecz jeśli przyjdziecie do zamieszania, to macie taki rozgardiasz, że 
Duch Święty jest zasmucony. My tego nie chcemy, nie. My chcemy przychodzić 
tutaj, aby oddawać Bogu cześć. Mamy miłe domy, o których mam zamiar mówić 
za chwilę. W domu możemy odwiedzać naszych przyjaciół i przyjmować ich. Tutaj 
jest dom Pański.  

Więc widzimy, że modlitwa jest niezbędna, jeżeli chcemy coś otrzymać od 
Boga, ponieważ modlitwa stwarza atmosferę oczekiwania. 

Dzieje Apostolskie 2, 42: „I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w 
łamaniu chleba, i w modlitwach. 43 I przyszedł strach na każdą duszę, a wiele się 
znamion i cudów przez apostołów działo”. 

Widzimy, że społeczność wokół nauki i modlitwa świętych stwarza atmosferę 
bojaźni Bożej, i kiedy ta atmosfera zostanie raz stworzona, wtedy nadnaturalna 
obecność Boża bierze górę i dzieje się wiele znaków i cudów. 

Modlitwa jest tak istotną częścią naszego nabożeństwa, że Bóg uznaje ją jako 
ofiarowane mu kadzidło. 

Objawienie 8, 3: „A inny Anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając 
kadzielnicę złotą; i dano mu wiele kadzenia, aby je ofiarował z modlitwami 



wszystkich świętych na ołtarzu złotym, który jest przed stolicą. 4 I wstąpił dym 
kadzenia z modlitwami świętych z ręki Anioła przed obliczność Bożą. 

I widzimy dalej w Objawieniu 5, 8 „A gdy wziął one księgi, zaraz ono czworo 
zwierząt i oni dwadzieścia i cztery starcy upadli przed Barankiem, mając każdy z 
nich cytry i czasze złote, pełne wonnych rzeczy, które są modlitwy świętych. 
Te zapachy są aromatyczne z natury i myślę, że to jest interesujące w tej 
godzinie, widzimy leczenie przez "terapię aromatyczną", gdzie aromat pomaga 
wprowadzić ciało w taki nastrój, aby się samo leczyło. 

Przez wieki kobiety używały aromatycznej terapii, aby stworzyć atmosferę dla 
wielu powodów. Jeżeli ich życzeniem było zrobić dom atrakcyjnym, spalały 
cynamonowe źdźbła na piecu i to sprawiało, że dom pachniał atrakcyjnie, albo być 
może one piekły ciasteczka lub kołacze w piekarniku aby stworzyć wspaniałą 
domową atmosferę. One także używają perfumy, które są niczym innym niż 
płynnym aromatem, którym nacierają swoją skórę, aby zwrócić na siebie uwagę 
innych - albo może, aby zakamuflować brak higieny swego ciała. W jakimkolwiek 
celu jest używane to pachnidło, jest używane po to, aby zwrócić na siebie uwagę 
innych dla wielu powodów. 

To doprowadza nas do pierwszego "P" – modlitwy (ang. Prayer). I to jest ten 
Cel. 

Aby nasza modlitwa była skuteczna, musimy mieć określony cel. Musimy mieć 
określone zamiary. Musimy mieć w zamiarze pewien cel, nie coś przypadkowego, 
ale zaplanowany cel. Określony zamiar. Bez zamierzonego celu nasza modlitwa 
będzie tylko nie kończącym się paplaniem – tylko formą. Daremnym 
powtarzaniem, jak zmawiają ją poganie. 

W liście Jakuba 5, 16 czytamy „Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a 
módlcie się za drugimi; abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa 
sprawiedliwego. 

Rzymian 12, 12: W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie 
ustawiczni; 

Ubiegłego wieczora mówiliśmy o tym wersecie mianowicie o jego drugiej 
części, gdzie Paweł mówi: w ucisku cierpliwi. 

Pokazaliśmy, że to jest niezbędna rzecz, iż każde dziecko Boże musi znosić 
prześladowanie. 2. Tymoteusza 3, 12: „Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w 
Chrystusie Jezusie, prześladowani będą”. 

Stwierdziliśmy też, że ucisk przychodzi za to, że stoisz w obronie Słowa 
Bożego. 

W liście do Rzymian 5, 3: Paweł mówi: "ale się też chlubimy z ucisków". Tu 
znajdujemy zasadę dotyczącą ucisku, którą nazywamy dwojakim rodzajem 
ucisku. Ja nazwałem to dwojakim rodzajem ucisku, ponieważ jest ucisk, który 
przychodzi do nas z Bożego gniewu i inny, który przychodzi z Bożej dobroci. 
Ucisk, który przychodzi z Bożej miłości dokonuje tylko tego, co jest dla nas dobre, 
nawet jeśli w jakimś czasie wydaje się być inaczej. W liście do Rzymian i w 1. 
liście Piotra otrzymujemy klucz, aby zrozumieć ucisk w życiu wierzącego. 



W liście do Rzymian 8, powiedziano nam, że wszystkie rzeczy służą nam ku 
dobremu, a w 1. Piotra 1, 6: „6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy 
trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, 7. ażeby 
wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu 
wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Zauważcie 
tutaj, widzimy, że doświadczenie naszej wiary czyni ją cenniejszą niż złoto i Bóg 
przeznaczył to dla nas, abyśmy przynosili chwałę, cześć i uwielbienie. Zauważcie 
ponownie werset 6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, 
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, 

Zatem widzimy, że Bóg używa tych doświadczeń lub ucisków wtedy, kiedy ich 
potrzebujemy. Dlatego problem z uciskiem mamy wtedy, kiedy nie rozumiemy, 
dlaczego jesteśmy im poddawani. Kiedy nie rozumiemy, jaki jest rezultat tych 
naszych doświadczeń, rozwija się w nas błędne postrzeganie tego, co się dzieje i 
jeśli nie widzimy w tym dobra, to niewątpliwie zobaczymy zło. Nasz brak 
zrozumienia tych doświadczeń nie jest wynikiem aktualnych doświadczeń albo 
ucisków, które Bóg dla nas wybrał, aby je znosili, ale niewłaściwe ich zrozumienie 
przychodzi raczej z powodu naszej słabości podczas ucisku, bo nie zrozumiewamy, 
że Bóg jest w tym. W takim przypadku nie zrozumiewamy po prostu istoty, mocy 
i działania albo powodu tego doświadczenia, dlatego oceniamy je zgodnie z jego 
zewnętrznym wyglądem i naszym własnym postrzeganiem tego, co się dzieje. 
Kiedy to ma miejsce, myślimy źle o tym, co się dzieje, podczas gdy powinniśmy 
radować się w tym doświadczeniu, bo ono czyni coś w nas, co Bóg uznaje za 
konieczne dla nas w naszym życiu. 

Rzymian 5, 3b "wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje". Poprzez ucisk nasze 
uchybienia są doświadczone i oczyszczone w najwyższym stopniu. Cokolwiek te 
doświadczenia znajdują w nas, zostaje to jeszcze bardziej obnażone. Dlatego 
celem takiego doświadczenia albo ucisku jest obnażenie tego, w czym jesteśmy 
cieleśni, słabi, ślepi, nikczemni, wyniośli, i tak dalej. Dlatego bez tego 
zrozumienia jak Chrystus działa w nas swoją wolą - ucisk uczyni nas tylko 
bardziej cielesnymi, słabymi, ślepymi, nikczemnymi i bardziej wyniosłymi. 
Ponieważ bez tego zrozumienia, jak Chrystus wykonuje w nas Swoją wolę, ucisk 
uczyni nas jeszcze bardziej cielesnych, bardziej słabych, bardziej ślepych, bardziej 
nikczemnych i bardziej hardych. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy duchowi, wtedy 
nasze doświadczenia uczynią nas silnymi, mądrymi, pobożnymi, łagodnymi i 
pokornymi. Staniemy się bardziej duchowi, mocniejsi, mądrzejsi, bardziej 
pobożni, bardziej cisi i pokorni, jak widzimy w Psalmie 4:2 "W ucisku ulżyłeś 
mi". Widzimy więc tutaj, że doświadczenia rozwiną bardziej ten stan, w jakim 
jesteśmy, obojętnie czy w stanie cielesnym czy duchowym. I to jest powód, 
dlaczego przychodzą doświadczenia i uciski. 

Poselstwo do Laodycejskiego Wieku Kościoła 58-0609 E-16 Przed tym, 
nim kościół może być zabrany do chwały, musi przejść przez ten świat krytyki. 
Czasem staramy się jej unikać, schronić się gdzieś przed krytyką. Otóż, to jest 
tylko testowanie. To są złote bryłki dla Ciebie. Jest to coś, co Bóg przyzwolił, aby 
ciebie wypróbować i aby przywieść cię do stanu stu procentowego czystego złota, 
które się lśni. "Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, 
prześladowani będą", mówi Pismo Święte. Tak więc krytyka, my ją mile widzimy, 
ponieważ ona jest tym, co musimy mieć, aby przechodzić przez próby ognia. 



Dlaczego dany był Duch Święty -59-1217 24 Jeżeli ludzie naśmiewają się z 
was, oni nie naśmiewają się z was; oni naśmiewają się z Tego, który was posłał. 
Jezus powiedział: „Błogosławieni jesteście, kiedy ludzie będą mówić kłamliwie 
wszelkiego rodzaju zło przeciwko wam z powodu Mego Imienia. Błogosławieni 
jesteście." I dalej: „Wszyscy, którzy żyją pobożnie w Chrystusie Jezusie, 
prześladowani będą." 

Bowiem kiedy Bóg dał się poznać w Chrystusie, oni Go nienawidzili. Kto 
nienawidził Go najwięcej? Kościół. Kościół nienawidził Go najbardziej. Oni Go 
nienawidzili bardziej, niż pijacy. Oni nienawidzili Go bardziej, niż wszyscy inni 
ludzie. Był to kościół, który Go nienawidził. Kiedy więc widzicie Kosmos, ten 
system świata – „świat Go nie poznał" – to znaczy – „kościół (tak-zwany) nie 
poznał Go." On przyszedł do Swych własnych, a Jego właśni Go nie przyjęli. 

Porzucić Wszystko 62-0123 E-39 Co dostanę w zamian? Nie spodziewamy 
się czegoś. Czasami myślę, że my kaznodzieje robimy trochę za dużo kwiecistą 
drogę z nawrócenia. "O, przyjdź do Chrystusa. Wszystko jest tak piękne.” Ale 
widzicie, to tak nie jest, więc nie mówmy, że wszystko jest w usłane kwiatami, 
ponieważ żaden chrześcijanin... Biblia mówi: "Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie 
żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą." Więc jeśli ty nie cierpisz 
prześladowania dla Chrystusa, to jest coś nie tak. Jeżeli diabeł nie prześladuje 
cię, to on ciebie już ma. O to właśnie chodzi, ponieważ tak długo, jak on ciebie 
prześladuje, to znak, że ciebie jeszcze nie ma. Ale jeśli cię nie ściga, to znak, że cię 
już ma. Więc po prostu pamiętaj, że tak długo, jak on uderza na ciebie, jesteś 
przynajmniej kilka skoków przed nim, więc po prostu idź naprzód. 

E-40 Ale "Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, 
prześladowani będą." On powiedział w Ewangelii Mateusza 5, 12: „Radujcie się i 
weselcie się; albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach; tak bowiem 
prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Zgadza się. Nie chodź więc ze 
spuszczoną twarzą i nie mów: "Hm, nie powinienem był tego robić, sądzę, że oni 
... Po prostu nie mogę znieść, jak ktoś mówi o mnie i mówi, że jestem staromodny, 
że jestem taki czy owaki." Och, wszyscy powinniście być wyjątkowo szczęśliwi z 
tego powodu, ponieważ możecie znosić pohańbienie dla Jego Imienia. I 
przestrzeganie Jego przykazań powoduje, że tak właśnie czynicie. 

Jezus powiedział to jasno, że jeśli mamy stać z Nim i Jego Słowem, będziemy 
uważani za wyrzutków i nie będziemy przyjmowani przez ten świat. 

Ew. Mateusza 5:10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości; albowiem ich jest królestwo niebieskie. (To słowo 
prześladowanie znaczy: być nękanym w jakikolwiek sposób, niezależnie czy 
chodzi o problemy, molestowanie, prześladowanie; być maltretowanym, cierpieć 
prześladowanie z powodu jakiejś sprawy. To nie mówi o tych, którzy nie zgadzają 
się z twoim stanowiskiem, ale w rzeczywistości mówi o tych, którzy będą cię 
ścigać, aby cię mogli oskarżać, dręczyć, i starają się zadawać ci cierpienie w 
jakiejkolwiek formie czy postaci). 11 Błogosławieni jesteście, gdy wam (ludzie) 
złorzeczyć będą (to znaczy używać obraźliwego lub lekceważącego języka podczas 
rozmowy z wami albo do was, aby rzucać oszczerstwa przeciwko tobie), i 
prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla 



mnie. 12 Radujcie się, i weselcie się; albowiem zapłata wasza obfita jest w 
niebiesiech; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 

Chciałbym dzisiaj do południa kontynuować z Rzymian 12, 12 gdzie Paweł 
powiedział: „W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie 
ustawiczni”. 

Co on miał na myśli mówiąc w modlitwie ustawiczni? Więc słowo ustawicznie 
po prostu znaczy: przestrzegać lub być oddanym bądź wytrwałym. być 
stanowczo skoncentrowanym, nieprzerwanie dbać o coś, kontynuować 
cały czas w miejscu, być wytrwałym i nie słabnąć, pokazać samemu sobie 
odwagę, być w stałej gotowości, czekać ustawicznie. I chodzi o to, że mamy 
być gotowi w modlitwie. 

Doniosłe znaczenie modlitwy jest tak bardzo niedoceniane przez wielu 
chrześcijan dzisiaj. Był czas, kiedy ludzie znali właściwą wartość modlitwy i oni 
korzystali z tego, że im Bóg dał prawa do modlitwy. Modlitwa właśnie jest tym, co 
trzyma ludzi razem. Rodzina, która modli się razem, trzyma razem. W naszym 
społeczeństwie okropnie nie doceniamy tych Bożych spraw, a szczególnie mocy 
modlitwy. Dlatego, tego wieczoru chciałbym przedstawić listę spraw, na które, jak 
wierzę, powinniśmy zważać, jeśli chodzi o modlitwę. 

• Czym jest modlitwa? 

• Dlaczego się modlimy? 

• Kiedy powinniśmy się modlić? 

• Jak mamy się modlić? 

Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że modlitwa jest komunią (społecznością) z 
Bogiem. Chodzi o mówienie do Niego i Jego odpowiadanie tobie. Tak wiele razy 
ludzie klękają na swoje kolana i zmawiają modlitwę, ale zmawianie modlitwy nie 
jest modleniem się. Jest to tylko recytacja pustych słów, które nie znaczą nic dla 
Boga. Jezus podał nam najlepszy przykład, kiedy nadszedł czas modlitwy. Kiedy 
uczniowie zapytali Jezusa, jak mają się modlić, oni powiedzieli: Panie naucz nas 
modlić się. Oni nie powiedzieli, Panie podaj nam modlitwę, abyśmy ją recytowali. 
Zastanówmy się przez chwilę, co Jezus powiedział odnośnie modlitwy. 

Ew. Mateusza 6, 1: Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed 
ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u 
Ojca waszego, który jest w niebiosach. (Pierwszą rzeczą, o której Jezus wspomniał 
na temat modlitwy jest to, że nie ma być używana na pokaz przed publicznością. 
Ludzie, którzy tak postępują, to ci, którzy chcą, aby wszyscy wiedzieli, jak oni są 
duchowi; oni otrzymają to, co chcą i to będzie ich nagrodą. 

Potem On mówi nam, jak mamy się modlić, albo w jaki sposób się modlić.) 2 
Przetoż, gdy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w 
bóżnicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi; zaprawdę powiadam wam, 
odbierają zapłatę swoję. (Tu jest klucz do udanej modlitwy.) 3 Ale ty gdy czynisz 
jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. 4 Aby jałmużna 
twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda. 5 



A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy; albowiem się oni radzi w bóżnicach i 
na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi; zaprawdę powiadam 
wam, iż odbierają zapłatę swoją. 

(Teraz On odpowie na pytanie, gdzie powinniśmy się modlić – gdzie 
powinniśmy się udać, aby mieć tą sekretną modlitwę z Bogiem?) 6 Ale ty, gdy się 
modlisz, wejdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu twemu, 
który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie. 

(Teraz Jezus powie nam JAK – w kwestii modlitwy, jak się modlić.) 7 A 
modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że dla 
swojej wielomówności wysłuchani będą. 8 Nie bądźcież tedy im podobni, gdyż wie 
Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście wy go prosili. 9 Wy tedy tak się 
módlcie; Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się imię twoje; 

Widzisz, jeżeli chcesz zajść gdziekolwiek z Bogiem, musisz Go najpierw 
rozpoznać – dla kogo On jest. List do Hebrajczyków 11, 5 mówi nam: 
albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że Bóg jest, a że 
nagrodę daje tym, którzy go pilnie szukają. 

10 Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. (To 
jest uznanie z naszej strony, że Bóg jest suwerenny, że On ma plan i to co On  
zaplanował, urzeczywistni się.) (Teraz gdy uznajemy Go i akceptujemy za Boga i 
Jego suwerenność, wiemy że On jest wspaniałym, suwerennym sam przez się 
istniejącym Nieśmiertelnym Królem i naszym Ojcem, możemy zacząć mówić mu o 
naszych potrzebach.) 

 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. (Nasz codzienny chleb, tego 
którego fizycznie potrzebujemy). 12 I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom; (To są nasze emocjonalne, psychologiczne i 
duchowe potrzeby, które mamy. I z chwilą, gdy przyznamy i pokażemy nasze 
potrzeby i słabości, wtedy możemy zacząć prosić Go o pomoc w tych obszarach 
naszego życia.) 

 13 I nie wódź nas na pokuszenie (Tu prosimy o prowadzenie i kierownictwo), 
ale nas zbaw ode złego (Tu prosimy o ochronę); albowiem twoje jest królestwo i 
moc i chwała na wieki. Amen. (I tu znowu potwierdzamy, że On jest stwórcą 
wszystkich rzeczy, On, który jest wszelką Mądrością i Mocą, ma mądrość i moc 
aby nam pomóc, w czasie potrzeby.) 

14 Bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz 
niebieski; Tutaj Jezus mówi nam, czego potrzebujemy, aby mieć skruszone serce, 
kiedy przychodzimy do naszego Ojca. Jeśli nie jesteśmy ochotni przebaczyć, to 
dlaczego On miałby nam przebaczyć? To jest pytanie! 15 A jeśli nie odpuścicie 
ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. 

Następnie, przez kilka chwil, Jezus mówi o poszczeniu, ponieważ modlitwa i 
poszczenie idzie ręka w rękę. Poszczenie to czas, kiedy odkładasz na bok 
wszystko, abyś mógł być całkowicie skupionym na Bogu. Ale Jezus mówi nam, że 
to nie ma być czynione dla zwrócenia uwagi, jak Ghandi (indyjski przywódca 
narodowy), który robi to na pokaz, aby zobaczył go cały świat. To jest niebiblijna 
modlitwa i poszczenie. 16 A gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy, jako 
obłudnicy; szpecą bowiem twarzy swoje, aby byli widziani od ludzi, że poszczą; 



zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. 17 Ale ty, gdy pościsz, namaż 
głowę twoją, i umyj twarz twoją, 18 Abyś nie był widziany od ludzi, że pościsz, ale 
od Ojca twojego, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda 
ci jawnie. 

Br. Branham powiedział, że pościł dwa razy w tygodniu i w czasie postu – 
zamiast jeść śniadanie i obiad on zrobił coś dla Pana – na przykład szedł 
porozmawiać z kimś o Bożych sprawach, itp. W ten sposób twoje skupienie jest 
właściwe i nie myślisz o tym, jak trudną rzeczą jest pościć. Inaczej to jest 
naprawdę obłudne – poszczenie i czynienie pokazu z tego. Co Br. Branham 
czynił? Spędzał ten czas czyniąc coś dla kogoś. On poświęcił czas swojego obiadu 
na to, aby się za kogoś modlić, lub udał się i zrobił coś miłego dla kogoś. I to jest 
właśnie to, co Jezus mówi nam tutaj, co mamy czynić. 

19 Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, i gdzie złodzieje 
podkopywują i kradną; 20 Ale sobie skarbcie skarby w niebie, gdzie ani mól ani 
rdza psuje, i gdzie złodzieje nie podkopywują, ani kradną. 21 Albowiem gdzie jest 
skarb wasz, tam jest i serce wasze. 

Modlitwa nie jest sprawą jednostronną. Kiedy się modlimy, powinniśmy 
poświęcić dosyć czasu nie tylko na to, aby mówić do Boga i mówić Mu wszystko. 
Jeżeli prawdziwie wierzymy, że Bóg usłyszy naszą modlitwę, wtedy Jezus 
powiedział: Proś o to, czego pragniesz, i wierz, że to otrzymasz. Ale Jakub 
powiedział w liście Jakuba 4, 3: „Prosicie, a nie bierzecie, przeto iż źle prosicie, 
abyście to na rozkosze wasze obracali. To znaczy, że musimy prosić zgodnie z tym, 
co Bóg przedłożył w Swoim Słowie. Nie możemy prosić o coś, co nie jest zgodne z 
Jego Słowem. 

 Pozyskaj ludzi do wiary 52-0717 E-58 Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
modlitwa zmienia rzeczy. Modlitwa zmienia grzesznika w chrześcijanina. 
Modlitwa zmienia chorego człowieka w zdrowego. 

Anioł Pański 53-0604 E-20 Modlitwa zmienia rzeczy. Jest to najbardziej 
potężna siła, jaką Bóg kiedykolwiek umieścił w rękach człowieka, jest to szczera 
modlitwa, zanoszona do Boga. Jezus powiedział: "O cokolwiek prosilibyście Ojca 
w Imieniu Moim, to uczynię." 

Wiara 56-0427 E-5 Modlitwa zmienia rzeczy. Modlitwa zmienia śmierć w 
życie. Modlitwa zmienia chorobę w zdrowie, zmienia grzeszników w świętych. To 
jest modlitwa. Możesz się śmiać za dużo, możesz krzyczeć za dużo. Możesz za dużo 
jeść, ale nigdy nie możesz się za dużo modlić. Biblia mówi w 1. Tymoteusza 2, 8 
Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce. 
Więc nigdy nie będziesz w stanie modlić się za dużo. 

List Jakuba 5, 14: „Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych 
zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskim; 
15 A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan; a jeśliby się grzechu 
dopuścił, będzie mu odpuszczone. 16 Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki 
wasze, a módlcie się za drugimi; abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma 
modlitwa sprawiedliwego. 17 Eliasz był człowiek tymże biedom poddany jako i 
my, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał; i nie padał deszcz na ziemię trzy 



lata i sześć miesięcy, 18 I zaś się modlił, a wydało niebo deszcz i ziemia zrodziła 
owoce swoje. 

Ew. Łukasza 11, 9: „I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dano; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono. 10 Każdy bowiem, kto 
prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie otworzono. 11 A 
któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, izali mu da kamień? Albo 
prosiłby o rybę, izali mu zamiast ryby da węża? 12 Albo prosiłliby o jajo, izali mu 
da niedźwiadka? 13 Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać 
dzieciom waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego 
tym, którzy go oń proszą? 

Ew. Mateusza 21, 21: Tedy odpowiadając Jezus, rzekł im: Zaprawdę 
powiadam wam: Jeślibyście mieli wiarę, a nie wątpilibyście, nie tylko to, co się 
stało z figowym drzewem [co się też działo], uczynicie, ale gdybyście i tej górze 
rzekli: Podnieś się, a rzuć się w morze, stanie się. 22 I wszystko, o cobyściekolwiek 
prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie. 

Ew. Łukasza 6, 12: I stało się w oneż dni, odszedł na górę, aby się modlił; i 
był tam przez noc na modlitwie Bożej. 

Ew. Łukasza 22, 39: I wyszedłszy szedł według zwyczaju na górę Oliwną, a 
szli za nim i uczniowie jego. 40 A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im: Módlcie się, 
abyście nie weszli w pokuszenie. 41 A sam oddalił się od nich, jakoby na ciśnienie 
kamieniem, a klęknąwszy na kolana, modlił się, 42 Mówiąc: Ojcze! jeśli chcesz, 
przenieś ten kielich ode mnie; wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. 
43 I ukazał mu się anioł z nieba, posilający go. 44 Ale będąc w boju, gorliwiej się 
modlił, a był pot jego jako krople krwi ściekające na ziemię. 45 A wstawszy od 
modlitwy, przyszedł do uczniów, i znalazł je śpiące od smutku. 46 I rzekł im: Cóż 
śpicie? wstańcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. 

Dzieje Apostolskie 3, 1: A Piotr i Jan społem wstępowali do kościoła w 
godzinę modlitwy, dziewiątą. Dziewiątą – dziewiąta godzina odpowiada naszej 
3.00 po południu; bo sześć godzin żydowskich zbiega się w czasie z podziałem 
dwunastu godzin dnia według naszej metody, pierwsza godzina ich dnia jest dla 
nas 6.00 rano. 

Dzieje Apostolskie 6, 2: A tak oni dwunastu zwoławszy mnóstwo uczniów, 
rzekli: Nie jest słuszna, żebyśmy my opuściwszy słowo Boże, służyli stołom. 3 
Upatrzcież tedy, bracia, między sobą siedem mężów, dobre świadectwo mających, 
pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą. 4 
A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. 

Dzieje Apostolskie 12, 5: Tedy strzeżono Piotra w więzieniu, a modlitwa 
ustawiczna działa się od zboru do Boga za nim. 

1. Koryntian 7, 4: Żona własnego ciała swego w mocy nie ma, ale mąż; także 
też i mąż własnego ciała swego w mocy nie ma, ale żona. 5 Nie oszukujcie jeden 
drugiego; chybaby z wspólnego zezwolenia do czasu, abyście się uwolnili do postu i 
do modlitwy; a zaś wespół się schodźcie, aby was szatan nie kusił dla waszej 
niepowściągliwości. 



Efezjan 6, 18: W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w 
duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich 
świętych, 

Filipian 1, 19: Gdyż wiem, iż mi to wyjdzie na zbawienie przez modlitwę 
waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystus; 

Filipian 4, 6: Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i 
błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. 

Kolosan 4, 2: (2) W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, (3) 
a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu 
głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, 

1 Tymoteusza 4, 4: Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być 
odrzuconem, co z dziękowaniem bywa przyjmowane; 5 Albowiem poświęcone bywa 
przez słowo Boże i przez modlitwę. 

1 Piotra 4, 7: A wszystkiemuć się koniec przybliża. 
1 Tesaloniczan 5, 16: Zawsze się radujcie.17 Bez przestanku się módlcie. 18 

Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie 
przeciwko wam. 19 Ducha nie zagaszajcie. 20 Proroctw nie lekceważcie. 21 
Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. 22 Od 
wszelkiego podobieństwa złości się wstrzymywajcie. 23 A sam Bóg pokoju niech 
was zupełnie poświęci; a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na 
przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane. 

Ew. Mateusza 5, 44: Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych; 
błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w 
nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was; 

Ew. Mateusza 9, 37: 37) Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. (38) Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił 
robotników na żniwo swoje. 

Ew. Mateusza 14, 23: A rozpuściwszy lud, wstąpił na górę z osobna, aby się 
modlił; a gdy był wieczór, sam tam był. 

Ew. Mateusza 26, 36: Tedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano 
Getsemane, i rzekł uczniom: Siądźcież tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił. 37 A 
wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i 
tęsknić. 38 Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcież 
tu, a czujcie ze mną. 

Ew. Mateusza 26, 40: (40) I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił 
do Piotra: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? (41) Czuwajcie i 
módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale 
ciało mdłe. 

Ew. Marka 6, 46: A odprawiwszy je, odszedł na górę, aby się modlił. 
Ew. Marka 11, 24: Przetoż powiadam wam: O cokolwiekbyście, modląc się, 

prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się wam. 25 A gdy stoicie modląc się, 
odpuśćcież, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, 



odpuścił wam upadki wasze. 26 Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest 
w niebiesiech, nie odpuści wam upadków waszych. 

Ew. Marka 13, 33: Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten 
czas będzie. 

Ew. Łukasza 6, 12: I stało się w oneż dni, odszedł na górę, aby się modlił; i 
był tam przez noc na modlitwie Bożej. 

Ew. Łukasza 6, 28: Błogosławcie tym, którzy was przeklinają; módlcie się za 
tymi, którzy wam złość wyrządzają. 

Ew. Łukasza 9, 28: I stało się po tych mowach, jakoby po ośmiu dniach, że 
wziąwszy z sobą Piotra i Jana i Jakóba, wstąpił na górę, aby się modlił. 29 A gdy 
się modlił, stał się inakszy kształt oblicza jego, i szaty jego stały się białe i świetne. 

Ew. Łukasza 18, 1: I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, 
iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać, 

Ew. Łukasza 21, 36: Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli 
godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym. 

Dzieje Apostolskie 10, 9: A nazajutrz, gdy byli w drodze, a przybliżali się do 
miasta, wstąpił Piotr na dach, aby się modlił około godziny szóstej. 10 A będąc 
łaknącym chciał jeść; a gdy mu oni jeść gotowali, przypadło na niego zachwycenie. 

Rzymian 8, 26: 26) Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy 
bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w 
niewysłowionych westchnieniach. (27) A Ten, który bada serca, wie, jaki jest 
zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. (28) A wiemy, że 
Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z 
tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. 

1. Koryntian 11, 13: Sami u siebie rozsądźcie, przystoili niewieście bez 
nakrycia modlić się Bogu? 

1. Tymoteusza 2, 8: Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, 
podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku. 

Księga Psalmów 55, 18: W wieczór i rano, i w południe modlić się, i z 
trzaskiem wołać będę, aż wysłucha głos mój. 

Ks. Daniela 6, 10: Czego gdy się Daniel dowiedział, że był podany na piśmie, 
wszedł do domu swego, gdzie otworzone były okna w pokoju jego przeciw 
Jeruzalemowi, a trzy kroć przez dzień klękał na kolana swoje, i modlił się, a 
chwałę dawał Bogu swemu, jako to był zwykł przedtem czynić. 

Módlmy się. 


